
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 
«Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.  4139/2013 
«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 
διατάξεις». 

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/16-5-2019 
(Β΄ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαι-
ολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και 
διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την 
επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα 
οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ3γ/οικ.58100 (1)
   Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 

«Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4139/2013 

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 

διατάξεις». 

  OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 «Κώδικας 

Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)» (Α΄ 103), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, 

β. των άρθρων 1 παρ. 4, 2, 5 και 7 του ν. 4139/2013 
«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 74), 

γ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης», 

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ 63/2005 (Α΄ 98), 

ε. του π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως ισχύει, 

ζ. του π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

2. Το υπό στοιχεία Φ.3273/ΑΣ 304/8-5-2020 έγγραφο 
της Πρεσβείας της Ελλάδος και Μόνιμης Αντιπροσωπείας 
σε Διεθνείς Οργανισμούς (Πλην ΟΑΣΕ) στη Βιέννη. 

3. Το από 11-5-2020 email της Γεν. Διεύθυνσης Δημ. 
Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας . 

4. Τις υπ’ αρ. 63/2,63/3,63/4,63/5,63/6,63/7,63/8,63/9,
63/10,63/11,63/12,63/13 αποφάσεις της 63ης Συνόδου 
της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ (CND/UNODC). 

5. Tις διατάξεις του ν.δ. 1105/1972 (Α΄ 36) «Περί κυ-
ρώσεως της Ενιαίας Συμβάσεως του 1961 επί των Ναρ-
κωτικών» και του ν. 1549/1985 (Α΄ 93) «Κύρωση Πρωτο-
κόλλου τροποποίησης Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για 
τα ναρκωτικά». 

6. Τις διατάξεις του ν. 348/1976 (Α΄ 146) «Περί κυρώ-
σεως της από 21ης Φεβρουαρίου 1971 Συμβάσεως επί 
των ψυχοτρόπων ουσιών». 

7. Το από 30/6/2020 Υ.Σ της Διεύθυνσης Φαρμάκου 
προς την Επιτροπή Ναρκωτικών. 

8. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών (πρα-
κτικό 2ης συνεδρίασης/10-7-2020). 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/
οικ.50642/10-8-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπο-
λογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή των oυσιών στους πίνακες Α΄ και Δ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων 
για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τον ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων 
ουσιών και άλλες διατάξεις», ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Oυσίες υπαγόμενες στις Συνθήκες του ΟΗΕ 
μετά τις Αποφάσεις της 63ης Συνόδου της Επιτροπής για 
τα ναρκωτικά (CND) έτους 2020 
α/α Ονομασία ουσίας Πίνακας 

κατάταξης 
1. crotonylfentanyl Α΄ 
2. valerylfentanyl Α΄ 
3. DOC Α΄ 
4. AB-FUBINACA Α΄ 

5. 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-
PINACA) A΄ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) A΄ 

7. 4F-MDMB-BINACA Α΄ 

8. 4-CMC (4-chloromethcathinone, 
clephedrone) Α΄ 

9. Ν-ethylhexedrone Α΄ 

10. αlpha-PHP A΄ 

11. flualprazolam Δ΄ 

Η ουσία etizolam (decision 63/13) έχει ήδη υπαχθεί 
στον πίνακα Δ΄ του ως άνω νόμου με την υπό στοι-
χεία Δ3γ/81508/30.11.18 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 4838). 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υγείας  Δικαιοσύνης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

Ι

      Αριθμ. Α.1207 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/16.5.2019 

(Β΄ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δι-

καιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού 

και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για 

την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτο-

κίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του 

ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
β) Της παρ. 10 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού.

δ) Των άρθρων 120, 121, 121Α, 122, 123, 124 και 126 
του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ε) Των παρ. 6 και 9 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ) Του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
ν. 1573/1985 (Α' 201), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α'  1994).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/

10-3-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. (Β'968) «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
(Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20/01/2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 5294/17.01.2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ 27).

5. Την υπό στοιχεία Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2-12-2013 
(Β' 3051) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος 
ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρ-
μογή».

6. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 
ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet».

7. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016
απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υπο-
χρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών 
της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου» 
(Β’ 4488).

8. Την υπό στοιχεία Α.1203/19 απόφαση του Διοικητή 
ΑΑΔΕ: «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού 
και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επι-
βολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα 
και τις μοτοσικλέτες» (Β΄ 1933).

9. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας προσ-
διορισμού της φορολογητέας αξίας μείωσης του απαι-
τούμενου χρόνου για την βεβαίωση και είσπραξη του 
τέλους ταξινόμησης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπό στοι-

χεία Α.1203/19 (Β΄ 1933), ως ακολούθως:
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5, αντικαθί-

σταται ως ακολούθως:
«Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής, από τον υπό-

χρεο καταβολής του τέλους ταξινόμησης της βεβαίωσης 
εξοπλισμού της περ. (ε) της ανωτέρω παρ. (1) του παρό-
ντος άρθρου, καθώς και στις περιπτώσεις εφαρμογής 
του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες τε-
λωνειακές αρχές στις οποίες έχει υποβληθεί το παραστα-
τικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος, αναζητούν οι ίδιες 
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είτε την εν λόγω βεβαίωση είτε εναλλακτικά την κάρτα 
εξοπλισμού με βάση τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, 
από οδηγούς/βάσεις δεδομένων εξοπλισμού οχημάτων, 
στους οποίους αποκτούν πρόσβαση, προκειμένου για 
την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων, της Δή-
λωσης Εξοπλισμού και Αξίας ή Δήλωσης Εξοπλισμού, 
κατά περίπτωση.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«2. Όταν η φορολογητέα αξία δεν μπορεί να καθορι-
σθεί κατ' εφαρμογή ορισμένης περίπτωσης, επιτρέπεται 
η εφαρμογή της διάταξης του αμέσως πιο πρόσφορου, 
κατά την κρίση της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας, 

για τον καθορισμό της αξίας, στοιχείου, το οποίο καθο-
ρίζεται στην προηγούμενη παρ. 1.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02041752809200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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